
D. Estimados irmãos e irmãs, na atmosfera 
da Páscoa do Senhor, que ressuscitou 
dos mortos para dar-nos a vida e a paz, 
reunimo-nos para celebrar a Aliança 
de Amor.
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T. Cristo ressuscitou, ressuscitou verdadeiramente! 
Este fato enche de esperança os nossos corações ao 
celebrarmos o mistério da nossa Redenção. Cristo 
vive e reina em nosso meio para sempre! No tempo 
pascal, somos convidados a dar testemunho desta 
verdade, em meio ao mundo sedento de Deus.
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D. Imploremos a plenitude dos dons pascais, 
por intercessão de Maria que, depois de ter 
compartilhado os sofrimentos da paixão e 
crucifixão do seu Filho inocente, também 
experimentou a alegria inefável da sua 
ressurreição:
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T.  Rainha dos céus, alegrai-vos. Aleluia!  
Porque Aquele que merecestes trazer em vosso seio. Aleluia!  
Ressuscitou como disse. Aleluia!  
Rogai por nós a Deus. Aleluia!  
Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria. Aleluia!  
Porque o Senhor ressuscitou, verdadeiramente. Aleluia!
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D. Neste tempo pascal, renovemos nossa 
Aliança de Amor, com a súplica para que a 
Rainha do Céu nos ajude a experimentar 
as graças da ressurreição de Jesus na 
esperança de caminharmos para uma vida 
nova.
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T.  Querida Mãe e Rainha, nós te pedimos, cheios de 
confiança: acolhe o sofrimento de todas as famílias que 
padecem as consequências da Pandemia, especialmente 
as famílias enlutadas, os doentes e todos os que passam 
por dificuldades financeiras, no sustento de suas famílias. 
Acompanha com teu olhar de ternura os profissionais da 
saúde. Fica conosco e ajuda-nos a passar por todas as 
dificuldades deste tempo de dor e escuridão.
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D.  Ao renovarmos nossa Aliança de Amor, entregamos nossas 
contribuições ao Capital de Graças para que a vida nova, 
em Cristo ressuscitado, se torne fonte de esperança para 
todos os que convivem conosco. Como propósito do mês, 
assumimos o compromisso de rezar muitas vezes ao dia: Cristo 
ressuscitado, quero ser testemunha do teu amor em minha 
família. Juntos renovemos nossa Aliança de Amor cantando: 
Ó minha Senhora, ó minha Mãe...
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D.  Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes 
Admirável de Schoenstatt,

T. Roga por nós e por nossas famílias.


